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VI Niedziela Zwykła  

 

Ewangelia wg. św. Mateusza 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo 

Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. 

Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna 

jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. 

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby 

tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy 

wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. 

Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w 

Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. 

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie zabijaj», a kto by się dopuścił zabójstwa, 

podlega sądowi. 

A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by 

rzekł swemu bratu: «Raka», podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: 

«Bezbożniku», podlega karze piekła ognistego. 

Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś 

przeciw tobie, 

zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. 

Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. 

Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię 

przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 13. 02. 2017 – wspomnienie MB Fatimskiej 

7. 00 Przez wstawiennictwo MB Fatimskiej w int. Czcicieli i Ofiarodawców Mszy 

św. 

18. 00 Do MB Fatimskiej, św. Judy Tadeusza z podziękowaniem za ocalenie życia w 

wypadku 

 Wtorek 14. 02. 2017 – św. Cyryla mnicha i Metodego – patronów 

Europy 
7. 00 O zdrowie i Boże błog. oraz dary Ducha św. w int. Benjamina z ok. urodzin 

18. 00 Za + Cecylię Pyka w 30 dz. po śm. 

 Środa 15. 02. 2017  
7. 00 Do B.Op. MBNP o zdrowie w int. Cecyli Kwestarz 

18. 00 Za ++ Marię i Stanisława Woszek, za ++ z rodz. Kluczny, za + Alojzego 

Warwas i d.op. 

 Czwartek 16. 02. 2017   
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za + Piotra Frejlich w 20 r. śm., jego żonę Annę, syna Jana, synową Jadwigę, 

zięcia Piotra i za ++ z pokr. 

18. 00 Za ++ Norberta i Katarzynę Szlenzog, + syna Karola, zięcia Huberta, pokr. i 

d.op. 

 Piątek 17. 02. 2017  - św. Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów 

NMP 
18. 00 Za ++ Elżbietę i Józefa Woszek, za ++ z rodz. Serwotka – Woszek, ++ 

Kapłanów i Siostry Zakonne 

 Sobota 18. 02. 2017   
14. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Jolanty i Krystiana Waluś z ok. 25 r. ślubu i za córki z rodzinami 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za ++ rodz. Jana i Franciszkę Gertrudę Frejlich, syna Manfreda oraz synowe 

Marię i Joannę  

- Za ++ rodz. Franciszka i Zofię Witola, syna Henryka, córkę Stefanię i pokr.  

- Za + Apolonię Kondziela, męża Jerzego, + syna Zygmunta i za wszystkich 

krewnych  

- Za + Manfreda Pfitzner, za ++ rodziców, brata Helmuta, synową i za + syna 

Innocentego  

- Za + Piotra Sieroń z ok. ur., + syna, zięcia, rodziców, rodzeństwo i krewnych  

- Za + matkę Janinę Gnieździuch w 30 dz. po śm.  

- Za + Gertrudę Grabowską w 30 dz. po śm. i  za + babcię Ryszardę w I r. śm.  

- Za + matkę Zdzisławę Szaja  w 16 r. śm.  

- Za + Adriana Parucha  w 13 r. śm., za ++ rodz. Augustyna i Teresę Siekierka 

  



Niedziela 19. 02. 2017 – VII Niedziela Zwykła  
8. 00 Za + Konrada Smandzik, żonę Marię, za ++ krewnych z rodzin Smandzik – 

Kowol, za + Oswalda Smandzik, za ++ Alojzego i Martę Salzburg i pokr. 

10. 30 Za ++ rodz. Antoninę i Łukasza Ożóg, syna Jerzego, zięcia Romana  Roczek, 

za ++ rodz. Bogumiłę i Jana Kieljan oraz za +Urszulę Kieljan i pokr. 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 - Za + matkę Barbarę Wrona w 30 dz. po śm.   

- Za + Agatę Tamarę Kindziak w I r. śm. 

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu wspomnienie liturgiczne - we wtorek święto św. Cyryla i 

Metodego Patronów Europy  

2. Czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej zapraszam na Mszę św. w poniedziałek o 

godz. 7.00  

3. Próba chóru we wtorek o godz. 19.30  

4. Tym wszystkim, którzy uczestniczyli we Mszy św. w intencji naszych Chorych 

z ok. Światowego Dnia Chorego składam serdeczne podziękowania  

5. Wszystkim uczącym się i studiującym życzę dobrego wypoczynku z racji ferii 

zimowych 

 

C.d. ewangelii wg Mateusza Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki 

nie zwrócisz ostatniego grosza. 

Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”.  

A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu 

dopuścił z nią cudzołóstwa. 

Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. 

Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje 

ciało miało być wrzucone do piekła. 

I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. 

Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje 

ciało miało iść do piekła. 

Powiedziano też: "Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy". 

A ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę - poza wypadkiem nierządu - 

naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się 

cudzołóstwa. 

Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: "Nie będziesz fałszywie przysięgał, 



lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi". 

A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie - ani na niebo, bo jest tronem Bożym; 

ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem 

wielkiego Króla. 

Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić 

białym albo czarnym. 

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi". 

Patron tygodnia – bł. Konrad 

Bł. Konrad z Piacenzy, pustelnik, urodził się w roku 1290. w czasie polowania 

spowodował pożar, za co skazano na śmierć niewinnego człowieka. Dowiedziawszy 

się o tym, Konrad przyznał się do winy, a następnie sprzedał swój majątek 

wynagradzając straty Wydarzenie to stało się przełomem religijnym w życiu jego 

i małżonki, która wstąpiła do klasztoru klarysek. Bł. Konrad zaczął prowadzić żywot 

wędrownego ascety. Jako pielgrzym pokutny nawiedził wiele sanktuariów Italii. 

Osiadł jako pustelnik w dolinie Noto koło Syrakuz na Sycylii, gdzie wiódł życie pełne 

wyrzeczenia. Posiadał dar proroctwa. Zmarł 19 lutego 1351 roku. 

Humor 

Nie twierdzę absolutnie, że moja szanowna małżonka źle gotuje, muszę jednak 

wspomnieć, że minutnik zastępuje czujnikiem dymu. 

Dwóch facetów wraca z przyjęcia z okazji Halloween i postanawia skrócić sobie drogę 

przez cmentarz. Na środku cmentarza przestraszył ich odgłos pukania dochodzący z 

osnutych mgłą zakamarków. Dygocząc ze strachu spostrzegli starca z młotkiem i 

dłutem kującego w jednym z nagrobków. 

- Na Boga! Przestraszył nas pan na śmierć! Myśleliśmy, że jest pan duchem! Czemu 

pan pracuje tak późno w nocy? 

- Te głupki... - zamruczał dziadek - pomylili moje nazwisko! 

Żona latarnika woła do męża: 

- Kochanie! Wygraliśmy w konkursie! 

- Cudownie! Ale co?! 

- Dwutygodniowe wczasy nad morzem! 


